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Så markerer også Soroptima starten på et nytt år og med

et flammende nordlys på forsiden, - flottere enn all ver-

dens nyttårs-festfyrverkeri. Storslått, magisk og mystisk!

Jeg synes det er en flott introduksjon til 2014 hvor vår egen

union runder 75 år.

Norgesunionen er 75 år ung, som vi formulerer det på

hjemmesiden vår på nettet. Dette utsagnet rommer masse

optimisme. Det gjelder som ellers at man kan betrakte et

glass som halvt fullt eller halvt tomt.  Å fylle 75 år en mile-

pel, et halvtomt glass som vi fortsatt kan og skal fylle med

masse innhold.Vi vil ikke feire selve fødselsdagen men

bruke store deler av året til å markere og minne hverandre

på hva vi kan fylle i organisasjonens glass.

Hoved markeringen blir på R&L i Arendal i slutten av mai,

hvor jubileet vil farge noe av programmet. Vi har nettopp

fått bekreftet at vår president for Soroptimist Internatio-

nal Europe, Ulla Madsen, vil være med oss i Arendal. Det

setter vi meget stor pris på.

Til R&L vil jubileumsskriftet være ferdig. Redaksjonskomi-

teen har jobbet intenst og vært gjennom alle årganger av

Soroptima,- fra de aller første enkle, stensilerte utgavene.

De har sjekket arkiver og dokumenter. Jeg er sikker på at

dette blir en spennende bok som både kan bidra til å

trekke trådene bakover og sette vår organisasjon inn i et

historisk samfunnsperspektiv, og samtidig søke å løfte blik-

ket fremover og til fremtidens utfordringer.

Mens vi venter på jubileumsboka vil Soroptima i hvert

nummer ha små smakebiter av hva redaksjonskomiteen

har gravd frem. I dette nummeret finner dere utsnitt fra

dokumenter fra en tidlig fase med nyvunnet engasjement

og entusiasme, mye formalisme men også omsorg og

varme.

En egen jubileumslogo er utviklet av Margaret Støle Karl-

sen og vil bli aktivt brukt; på web, på brev og andre doku-

menter, i våre informasjonsblader og på nye bannere.

Logoen er allerede introdusert på unionens hjemmeside,

og nå kan dere se den også her i Soroptima. Den vil om

kort tid distribueres i velegnet format  slik at den også kan

bruke aktivt av klubbene.

I dag gikk jeg forbi et

treningsstudio hvor

det på utsiden sto

med stor skrift »Aktiv

i dag, frisk i fremti-

den». Det syns jeg er

et flott motto for å ta

vare på oss selv som

enkeltpersoner, men

det kan gjerne over-

føres også til en or-

ganisasjon. For å

sikre unionens

«helse» i fremtiden

må vi holde aktivi-

tetsnivået oppe. Da

er det godt å lese om

alle initiativene for

rekruttering. Det å

sikre fremtiden er

vårt felles mål og an-

svar, og vi trenger

aktive medlemmer i alle aldre.

Det lyser også smittende engasjement av rapporten fra

mentorprogrammet. Tenk hva vi har av ressurser i egen or-

ganisasjon! Og det tankevekkende innlegget fra Nadya

viser at hun har hatt både nytte og glede av å få være med.

Samtidig vet vi at dette er en gjensidig opplevelse også for

de som driver aktiviteten. SI sin hovedsatsing på utdan-

ning og ledelse er et utrolig viktig valg.

Tankevekkende er også innlegg om likestillingens pris og

kvinners utsatte rolle både i det daglige liv og i krig. Dette

speiler utfordringer i dagens samfunn og oppgaver so-

roptimistene vil bidra til å løse. Mye har endret seg

gjennom 75 år, men det er fortsatt mye å gripe fatt i med

entusiasme og felles satsing.La oss glede oss over alle de

små og store brikker vi er med på å flytte, og la oss glede

oss over at vi kan bidra innenfor et utrolig kjekt og spen-

nende nettverk!

Med glad soroptimisthilsen fra unionsstyret,
Gerd
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INNHOLD

GODT NYTTÅR!

Januar –solskiva smiler meir og meir over ho-

risonten, og dagane blir lengre og ljosare.

Det kjennes godt for ein nordbo.

Vi hyller Nordlyset på forsida og med dikt

inne i bladet.

Å få til eit fullgodt januarnummer er ikkje en-

kelt. Lite stoff kjem inn, og ein må leite med

lys og lykter for å få fulle sider.

Konklusjonen for oss i redaksjonen er at

nummer i desember, januar og februar er vel

mykje både for de som skal sende inn stoff

og for redaksjonen. Januarbladet bør takast

av programmet meiner vi.

Så kjem ei påminning frå unionskasseraren

til klubbane:

HUGS Å BETALE FOR SOROPTIMA!!!

Enda ei påminning til medlemmar som skif-

tar postadresse, som melder seg inn eller ut

av klubbar, meld dette til aktuell klubb som

skal melde vidare til landssekretæren.

Om ikkje dette blir gjort, kjem for mange

blad i retur med melding frå Post om feil

adresse, ukjent, utilstrekkelig adresse m.m.

Dette er dyrt for bladet og meirarbeid for

posten. 

Sender ynskje om eit godt år for Soroptis-

men!

Karen Edvardsen Norsk Soroptima kommer ut med 6 nummer årlig og er medlemsblad for Norges 2000 
soroptimister. Som del av Soroptimist International, en NGO (non governmental orga-
nisation) for kvinner, er vi tilknyttet FN med representanter i FNs organer i New York,
Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo. Soroptimistene har konsultativ status i
FN og Europarådet. Organisasjonen er en upolitisk sammenslutning av klubber og 
arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, 
bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid.

Redaktøren har ordet...
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Ikke bare SI Norges utfordring
Tallene snakker for seg: SI Norge står foran to store utfor-
dringer: Medlemstallet og andelen av yrkesaktive kvinner
synker jevnlig. Ekstensjonskomiteen 2013-2015 har derfor
bestemt å prioritere støtte til klubbene i sitt rekrutterings-
arbeid fremfor å danne nye klubber. Utfordringene er ver-
ken nye eller noe kun soroptimistene i Norge står overfor.
Som Ulla Madsen har skrevet i sitt første brev som SI/E-pre-
sident (finnes i Guvernørinfo nr. 21, oktober 2013), har SI Eu-
ropa generelt en jevn nedgang i medlemstallet. Forøvrig
opplever ikke bare soroptimistene dette fenomenet – sam-
funnet har endret seg og dermed også måten folk engasje-
rer seg i frivillige organisasjoner.

Likevel finnes fortsatt mange kvinner som trives i vår orga-
nisasjon, som tenner på ideen, blir medlemmer og opple-
ver engasjementet og fellesskapet som givende. Derfor syns
jeg at SI er en organisasjon som kan tiltrekke seg flere inter-
essante kvinner også i fremtiden – og det skal vi alle sam-
men jobbe for.

Det er lov å tenke stort
Målet som SI Norge har satt seg – basert på SI Europas hand-
lingsplan - er å øke medlemsmassen med minimum 20 %
netto innen 2015. Da det ble besluttet på R&L-møte i Ber-
gen 2010 hadde SI Norge knapt 2000 medlemmer – i skri-
vende stund rundt 1850. Utfordringen blir dermed ikke
mindre - dersom vi vil nå målet vårt, burde vi få 535 med-

Rekruttering: 
Felles mål og felles ansvar
Den nye ekstensjonskomiteen er på plass og hadde et meningsfullt møte med distriktskontaktene 
i november i Oslo. Nå oppfordres alle medlemmene til å jobbe aktivt for SI Norges fremtid.    
AV JANINE SCHALLER-BØYUM, LEDER EKSTENSJONSKOMITE

NASJONALT

Distriktskontaktmøte i Oslo, november 2013: Sittende ekstensjonskomiteen: Anu Kübar, Janine Schaller-Bøyum og Anne Syrdalen. Stående: dis-
triktskontaktene Inger Sinding Hølvold (Vest), Elisabeth Svenson Gjerstad (Øst 1), Inger Opland (Nord 1), Jorunn Moe (Syd 2), Kjersti Øgaard (Sør-
Vest), Siri Randers-Pehrson (Nord 2), Anna Valborg Mikkelsen (Øst 3) og Sheila Lian (Midt-Norge). Ikke tilstede var Siri Hoem Ingeberg (Nord-Vest)
og Hilde Torkehagen Skumsrud (Øst 2). 
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lemmer. Fordelt på de 66 klubbene betyr dette i gjennom-
snitt fire medlemmer per klubb hvert år. Men for å minnes
appellen vår ”La oss alltid sette oss høye mål” – og det er all-
tid lov å tenke stort.

På R&L-møtet i Harstad i fjor ble det i tillegg vedtatt en plan
for rekrutteringsarbeid som inneholder at Norgesunionen
vil ”prioritere arbeidet med rekruttering av yrkesaktive
kvinner, fortrinnsvis yngre.” Basis for dette vedtaket er skjev-
fordelingen i aldersspredningen SI Norge har.

Det burde våre klart, men for å unngå mulige misforståelser:
Rekrutteringsplanen gjelder ikke yngre mot eldre, det dreier
seg ikke om en generasjonskonflikt – det gjelder rett og slett
å sikre fremtiden av vår organisasjon. SI Norge skal opple-
ves som en givende organisasjon av kvinner i alle aldere og
som de er glad i å være en del av.

Vedtaket må kanskje justeres for noen klubber. Dersom alle
medlemmene er i alder ”67 pluss” er det selvfølgelig lurt å ar-
beide seg nedover steg for steg. Etter SI Norges lover er det
generelt mulig å ta opp kvinner som har nylig sluttet sitt ak-
tive yrkeskarriere. Dersom en slik kvinne søker seg til en
klubb kan hun altså tas opp. Derimot bør AKTIV rekruttering
utelukkende rette seg mot de kvinnene SI Norge har for få
av.

Mange gode ideer i klubbene
Men hvordan kan klubbene tiltrekke seg og beholde med-
lemmer? På R&L-møtet i Harstad presenterte jeg rapporten
til Arbeidsgruppen for rekruttering av yngre, yrkesaktive

kvinner som ble nedsatt av Unionsstyret i 2012 (forruten
meg er Anu Kübar et annet medlem av denne gruppen som
er nå med i ekstensjonskomiteen). På SI Norges hjemmeside
finnes både rapporten og presentasjonen. Tallene har en-
dret seg noe – men kjernen av budskapene gjelder fortsatt.
Det anbefales å sette seg inn i de tiltakene som arbeids-
gruppen har utarbeidet. Blant annet inneholder presenta-
sjonen konkrete tiltak på klubbnivå.

Mye har skjedd eller blitt satt i gang i mellomtiden. Blant
annet har SI Norges hjemmeside fått en nytt design, klub-
bene får opplæring etter hvert, pressearbeidet blir støttet
og klubbene kan søke distriktsvis om midler til møter som
avholdes for å rekruttere yngre,  yrkesaktive kvinner.  

Alt i alt må en si at det ikke finnes den ene suksessoppskrif-
ten. Men det er allerede mye kunnskap i klubbene, mange
klubbene har gode ideer og lykkes. Men disse ideene finnes
ikke samlet et sted. Ekstensjonskomiteen vil derfor samle
ideene og tiltakene og publisere de på SI Norges hjemme-
side slik at alle kan finne inspirasjon når de har behov for
det. Det kan være et velformulert invitasjonsbrev, måten en
klubb organiserer rekrutteringsmøter, hva fadderordningen
innebærer osv. Vi vil sende informasjon om hvordan vi øn-
sker oss dette med e-post.

Dessuten kommer vi til å skrive noe om rekruttering i hver
utgave av Soroptima – korte, praktiske tipper, noe tanke-
vekkende, noe kjent, noe nytt. I alle fall satser vi på å få alle
medlemmene med på å jobbe for SI Norges fremtid. Re-
kruttering er vårt felles mål og felles ansvar!  n

NASJONALT
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Etter markedsføring via blant annet lokalmedia, NAV konto-
rer, NHO, innvandrerorganisasjoner, soroptimistklubber, tid-
ligere deltagere og jungeltelegrafen, hadde vi i august
måned 18 søkere til høstens mentorprogram.  Det kom søk-
nader fra både Trondheim og Porsgrunn! De som bodde
innenfor vårt geografiske område (Oslo/Akershus/Østfold)
ble intervjuet av to representanter fra prosjektgruppen, og
9 ble valgt ut til de plassene vi hadde å tilby, og matchet
med våre mentorer. Høstens mentorer er fra Oslo II, Oslo-
Nordstrand, Moss og Romerike-Lillestrøm. Flere fortsetter
fra fjoråret og så er det noen nye som har meldt seg. Det er
flott. 

12. september møttes mentorer (de som veileder) og adep-
ter (de som veiledes) for første gang på fellessamling. Vi ble
bedre kjent med hverandre, ytterligere informasjon om pro-
grammet ble gitt, og kontrakter skrevet med adeptene. Som
i fjor, var vår opplevelse at adeptene har slitt lenge med å få
relevant arbeid, og var glade og forventningsfulle med hen-
syn til deltagelse i mentorprogrammet. 

Forut for fellessamlingen arrangerte vi mentorsamling med
opplæring i mentorrollen som tema. Sidsel Tveiten og Turid
Kjølseth, Romerike- Lillestrøm, var ansvarlige for det faglige
innholdet. Jeg er stolt av at vi har kompetanse i egen orga-
nisasjon på dette området. I tillegg betyr det at vi ikke vil få
utgifter til ekstern bistand denne perioden.  Budsjetterte ut-
gifter går hovedsakelig til markedsføring og til lokale/be-
vertning på samlinger.  Uansett legger vi opp til å komme i
mål godt innenfor budsjettet for 2013/2014. 

I vår hadde vi fortløpende evalueringer med deltagerne og
justerte programmet deretter. Blant annet har vi satset mer
på intervjuene med adeptene med enda mer fokus på felles
forståelse av hva programmet innebærer. Videre har vi nå
lagt opp til en rekke flere samlinger og treff gjennom året
for hhv mentorer og adepter.  Her ville vi ha innlegg om ulike
aktuelle tema i norsk arbeidsliv, og erfaringsutveksling både

mentorer og adepter i mellom. Vi tenkte at adeptene på
denne måten ville få større muligheter til å bygge nettverk
og at mentorene ville få en bedre oppfølgning. 

- og justeringene mener vi så langt har gitt gode resultater:
Alle mentorparene er godt i gang og alle adeptene er aktive
og engasjerte. Vi har holdt to mentortreff med innlegg fra
hhv NAV Intro (potensiell samarbeidspartner for et fremti-
dig prosjekt) og NOKUT, og et adepttreff med innlegg av
Ellen Linde om kultur og kulturforståelse. Dette har blitt
godt mottatt. Utover våren 2014 blir det flere treff hvor vi
blant annet vil invitere Næringsetaten i Oslo kommune med
fokus på gründere. 

Hva med veien videre?

Mentorprogrammet går etter vårt syn til kjernen av vår virk-
somhet – vi bistår andre yrkesaktive kvinner basert på våre
egne yrkeserfaringer og kunnskap om norsk arbeidsliv,  SI
sitt langtidsprogram  2011-2021 er ”Utdanning og Ledelse ”,
og programprofilen understreker vår internasjonale enga-
sjement.  Et slikt program gjør oss også mer synlige – og
viser vårt fokus på yrkesaktivitet og prosjektarbeid på en
god måte.  Til sist skal nevnes at vi nok dekker en nisje – etter
det vi erfarer mangler det tilbud til innvandrerkvinner med
høyere utdanning som søker relevant arbeid i Norge. 

Unionsstyret har i sin handlingsplan for 2013-2014 vedtatt at
vi skal gjennomføre pilotprosjektet, men også videreutvikle
mentorprogrammet med tanke på videreføring. Tillits-
kvinner på utvidet unionsstyremøte har gitt sin tilslutning
til dette. Vi vil holde fast ved den samme profilen, nemlig at
det er snakk om et arbeidslivsrettet mentorprogram rettet
mot innvandrerkvinner med høyere utdanning for å bedre
deres muligheter på det norske arbeidsmarkedet. 

Unionsstyret vurderer det slik at en videreføring av pro-
grammet bør skje med utspring i klubber som er interessert.

Mentorprogrammet og veien videre
Pilotprosjektet av mentorprogrammet er godt i gang med runde nummer to. Vi har 9 engasjerte men-
torpar og hyppige samlinger med godt faglig input. Flere adepter har deltatt både på klubbmøter og dis-
triktsmøte. Samtidig som vi skal gjennomføre pilotprosjektet på en god måte, jobber vi med å se på
mulighetene for videreføring av mentorprogrammet etter at pilotprosjektet avsluttes i juni 2014.   
AV  KIRSTI GUTTORMSEN, 1. VISEPRESIDENT NORGESUNIONEN, FOR PROSJEKTGRUPPEN

NASJONALT
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En kan tenke seg at programmet arrangeres av enkeltklub-
ber, evt i samarbeid med naboklubber i deres nærområde.
Det kan også være en mulighet at en klubb samarbeider
med andre organisasjoner og/eller kommuner som driver
denne type program.   

Prosjektgruppen har gjennom planlegging og gjennomfø-
ring av pilotprosjektet bygget opp erfaring og kompetanse
som klubbene kan gjøre seg nytte av. Klubbene kan aller-
ede nå henvende seg til prosjektgruppen å få råd og vei-
ledning både i en sonderingsfase, samt planlegging og evt
gjennomføring.  Vi vil også i løpet av vinteren sammenfatte
våre erfaringer så langt og komme med anbefalinger og tips
i skriftlig versjon som gjøres tilgjengelig. 

Unionsstyret vurderer nå fortløpende hvordan unionen på
annen måte kan bidra til å videreutvikle programmet og å
bistå de klubber som ønsker å sette i gang. Prosjektgruppen
tar gjerne imot innspill her. 

Unionsstyret håper klubbene tar opp til vurdering om de
ønsker å arrangere et slikt mentorprogram. Vi tror at et pro-
gram med lokale forankringer er det beste – dere kjenner
best deres egne ressurser, mulige samarbeidspartnere, mar-
kedsføringskanaler og finansieringskilder. Vi vil mene at alle
soroptimister kan være mentorer gitt at man har lyst til dette
og at man får opplæring. 

Prosjektgruppen består nå av Turid Kjølseth, Romerike-Lil-
lestrøm, Kirsti Guttormsen, Norgesunionen, Kari Fischaa,
Borge, Irmela van der Bijl Mysen, Oslo II. Elisabet Gjerstad,
Moss, har bistått under intervjuene av kandidater fra Øst-
fold. Ingerlin Amundsen, Moss trådte ut av gruppen i som-
mer etter flott innsats gjennom to år.   n

NASJONALT
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Mennesker liker å drømme. Vi drømmer om dating,

store hus, safariturer og kanskje bryllupselskaper.

Noen drømmer mens de ser på TV, andre drømmer

mens de sitter i buss på vei til jobb. Best drømmer barn.

Barna stoler på drømmene sine, ser ikke noen grenser

og kjenner ikke vanskeligheter. Navnet mitt er Nadya,

jeg er 30 år og kommer fra Russland. Jeg også liker å

drømme og jeg har mange drømmer som jeg vil reali-

sere en gang livet. Med denne liten historien vil jeg for-

telle dere om en av mine kjempedrømmer: en jobb i

Norge hvor jeg har mitt egen kontor med vinduet; og

hvordan har jeg kommet ditt.  

Før jeg kom til Norge, fikk jeg 5-års ingeniør utdan-

nelse i Automatisasjonssystemer. Dette var en bra ut-

dannelse, men allikevel var den ikke godkjent som

passende minimum for å ta Master ved Universitetet i

Oslo. Jeg ble ikke skuffa! 

Målet mitt var en bra jobb i Norge og på 2 år som mas-

terstudent ville jeg ikke klare meg å lære språket og in-

tegrerer meg her i  landet uansett. Da bestemte jeg

meg å ta bachelor og master i noe annet, som ble Ma-

terialer, Energi og Nanoteknologi.  

Etter 1-års norskkurs stod jeg ved lang vei som ville

vare 5 år og føre meg til min drømmejobb. Det var en

tøff del av mitt liv. Første 3 år måtte jeg finansiere meg

selv gjennom ekstra jobb ved siden av studier, siden

jeg hadde ikke lov for studielån. Men jeg var glad i hvil-

ken som helst jobb og som bachelor student jobbet

jeg som resepsjonist på hotellet, støttekontakt/ hjem-

metjeneste i Oslo kommune og Uloba, barista, stue-

pike og leksehjelper. 

Livet forandret seg litt da jeg fikk lov for studielån. Men

det slapp meg ikke fra jobben, men ellers ga meg mu-

lighet til å jobbe med noe virkelig interessant hvor jeg

kunne bidra til samfunnet. Jeg ble involvert i et skole-

prosjekt gjennom Simula Research Senter og ulike til-

tak ved UiO som ble etablert for å stimulere elever til å

studere realfag. Dette og annet har bidratt med en øk-

ning av realfagstudenter på 7.4 % over 2 år. God inn-

sats! 

Mine 2 tøffe år som masterstudent tilbragt jeg på forsk-

ning og forståelse av et kompositt materiale med po-

tensiell anvendelse som en elektrolytt i

Erfaring med Mentorprogrammet
AV NADYA ALYESHKINA

NASJONALT
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fastoksidbrenselceller. Dette arbeide foregikk på Forsk-

ningsparken. 

Studiene nærmet seg slutt og jeg håpet på at 5 års inn-

sats på en teknisk utdannelse og manglende antall in-

geniører her i landet  vil føre meg fort til min drøm.

Men men. Jeg var ikke en av de lykkelig som fikk jobb

før studieavslutning, men fortsatt å søke og stå på uan-

sett. 

Tiden gikk og ingen med jobbtilbud banket på døra.

Søknadsprosess tok min energi og lommepenger hver

dag. Jeg ble mer og mer skuffa i bare ”Beklager, ikke

deg den gangen” meldinger. Jeg skjønte at antall år på

universiteter, flytende norsk og vilje er ikke nok. Jeg

måtte finne en siste del av puzzle for å få ting på plass,

ellers måtte jeg dra fra landet om noen måneder. Sånn

er det regler. 

Brosjyre om mentorprogrammet fra Soroptimist Nor-

way  for kvinner med innvandringsbakgrunn har jeg

sett tilfeldigvis og tenkte med en gang at det måtte

være noe interessant og nyttig i min situasjon. I tillegg

har jeg ikke fått mye kontakt med kvinner her i landet,

noe som dette programmet kunne spandere med.  Jeg

søkte med en gang og etter et intervju har blitt med. 

Etter første møte hvor jeg ble kjent med min mentor

ble jeg positivt overrasket over vilje av de kvinner fra

programmet i frivillig innsats i oss, kvinner med inn-

vandringsbakgrunn. De flere møter ladet meg igjen

med energi  å søke jobb videre og jeg ble glad i å møte

hyggelige, positive, åpne kvinner både fra Norge og fra

andre land. 

Min kjempehyggelig mentor hjalp meg med tanke-

gang i søknadsskriving. Det var den manglende delen

i hele puzzlen. Etter mindre enn 1 måned ble jeg inn-

kalt til intervju i Statkraft og etter noen uker til har jeg

fått jobb som Ingeniør i Metering avdeling i et av de

selskapene hvor jeg ville gjerne jobb – Statkraft. En stor

overraskelse til meg da jeg kom første gang på jobb

var mitt egen kontor med et vinduet!!! 

Altså ”The dream come true”! Ofte mår man møter

veggen, slutter man med sin drøm på grunn av en van-

skelig vei opp. Jeg delte med dere min historie om min

vei opp og håper det blir litt oppmuntrende til de som

leter etter sin del av puzzle. 

Jeg vil takke Soroptimister for en mulighet å bli med

og føle at noen bryr seg.   n

NASJONALT



10 SOROPTIMA 1/14

MIRA-senteret har i over 20 år fungert som et nasjonalt res-
surssenter på integrerings- og likestillingsfeltet. Konferan-
sen satte derfor søkelyset på arbeidsliv og familieliv i et
minoritetsperspektiv.

I Fafo-rapporten Familiepraksis og likestilling i innvan-
drede familier står det at mødre og fedre skal kunne kom-
binere yrkes- og familiearbeid, og kvinner skal kunne delta
i arbeidslivet på lik linje med menn.  Rapporten konstaterer
at det norske likestillingsprosjektet har langt på vei vært en
suksess, fordi norske kvinner ligger på verdenstoppen i yr-
kesaktivitet.  Velferdsstaten er utformet slik at kvinner kan
fortsette å arbeide også etter at de har fått barn.

Under konferansen ble det stilt noen utfordrende spørsmål:
Er deltagelse i arbeidslivet den eneste målestokken for vel-
lykket likestilling?
Hva med hjemmearbeid/omsorgsarbeid?
Er det kun lønnet arbeid utenfor hjemmet som er et mål for
likestillingen?

Det er langt færre kvinner med minoritetsbakgrunn som
deltar i arbeidslivet enn det er i befolkningen generelt.
Grunnen kan være så enkel at noen kvinner ønsker å være
hjemmeværende, mens andre kvinner ønsker å jobbe, men
kommer seg ikke inn på arbeidsmarkedet.

Konferansen var meget interessant og satte spørsmålstegn
om hva likestilling handler om.  Handler likestilling kun om
forholdet mellom menn og kvinner og yrkesdeltagelse?
Burde diskusjonen også fokusere på forholdet mellom ma-
joritet og minoritet, sosiale forskjeller og ulike måter å leve
sine liv på?

Til å belyse tematikken og svare på de kloke spørsmå-
lene hadde de invitert dyktige myndighets- og fagper-
soner: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva

Ørstavik, Mathilde Fasting som arbeider som idéhistori-
ker/siviløkonom og prosjektleder i Civita, Humera Khan som
freelance-konsulent og forsker, aktivist Attia Mirza som er
hjemmeværende, men fortsatt brenner for kvinners rettig-
heter, Fakhra Salimi som leder for MIRA-Senteret (mottok for
øvrig Plans jentepris i år) og Selma James, anerkjent forfat-
ter fra New York, nå bosatt i Storbritannia. Sistnevnte er kjent
for sitt feministiske og antirasistiske arbeid og engasjement.
Allerede i 1972 grunnla hun ”International Wages for Hou-
sework Campaign” – en kampanje som arbeider for at hus-
holdning skal bli anerkjent som arbeid i offisielle statistikker,
og dermed innvilger lønn til personer i slike stillinger.

Samtlige foredragsholdere leverte fargerike bidrag til de-
batten.  Media og politikk i Norge ble av flere bebreidet
for å være forutinntatte.  De snakker om de og oss.  Når
det skrives om innvandrerkvinner, er det som oftest i for-
bindelse med tvangsgifte eller omskjæring, ikke som res-
surser.  Innvandrerkvinner omtales som en gruppe med lav
eller ingen utdanning og mange barn.  Vi behandles ikke
som selvstendige individer. Statistikken sier noe annet.  Ikke
glem at vi har de samme utfordringer, vi strever også etter
frihet – makt – likeverd. Vi ble minnet om stereotype omta-
ler og måtte dessverre nikke bekreftende at muslimske Fa-
tima ikke har de samme muligheter som hvite Henrik. 

Det var en tankevekkende konferanse, som ikke besvarte
alle spørsmålene, men det satte refleksjoner i gang rundt de
mange bord når oppgaver skulle løses. Ingen tvil om at li-
kestilling også dreier seg om familiepolitikk.  Det finnes ikke
bare ett riktig svar, og alle bør gis mulighet til å påvirke de-
batten.  Følgende påstand fra en av foredragsholderne be-
lyser dette meget godt: Hvis en kvinne fra Bærum, velger å
være hjemme med sitt nyfødte barn, gir det status, men
dersom en kvinne fra Grønland i Oslo gjør samme valg, blir
det av storsamfunnet vurdert som svært negativt. n

Konferanse i Oslo 15.11.13 i regi av MIRA-Senteret

Likestilt – til hvilken pris?
Arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv
MIRA er et ressurssenter for innvandrere og flyktningekvinner. Her møtes engasjerte og samfunnsaktive
kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom fellesskap ønsker de å skape, fremme og syn-
liggjøre de ressurser og potensialer minoritetskvinner og unge kvinner besitter.   
AV GERD LOUISE MOLVIG, GUVERNØRSUPPLEANT

INTERNASJONALT
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Når sola seg kviler bak åsen eit bel,

lagar Vår Herre på himmelen eit spel

som tok han eit famntak med sjølvaste Hel.

Ja, ofte dei trudde dei gamle her nord,

at svartaste Satan i nordljoset bor,

eit omen om uår og ufred på jord.

Var ho kan hende den Åsabru,

Bivrost dei kalla i gamal tru,

nordljos som bragla i all si gru.

Når bragbogen brast i Norrøn tid,

ottast dei ofte at det var fordi,

livet i landet brått vart forbi.

Når bivrande bogen mot Nordstjerna brest,

det nokre som trur at himmelen held fest, 

og lyser opp leia for farande gjest.

Det sume og er som held det for sant,

at vêrljoset er ei møy som iblant,

viftar til borna med våttar i pant.

Nordljoset har i vårt lende eit feste,

det spenner ei bru ifrå neste til neste,

og livar ein lengt dette landet å gjeste.

For sjølv om vi langt nord i isen har bu,

skal ingen i verda ta frå oss den tru,

at nordljoset skin for at sola skal snu.

Lyft dine augo mot nordljoset nå,

om hundrede år eller mindre endå,

kan hende det vil bakom blånane stå.

Asgeir Brekke

INTERNASJONALT

Camilla Brekke, 1992

BIVFROST
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KLUBBNYTT

BERGEN SOROPTIMISTKLUBB 

De første 25 år
AV THALI TCHUDI MADSEN

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villige til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og
under ansvar.
Ja, slik lyder parolen! Uoppnåelig høye idealer? Ja og nei! Ett er sik-

kert: Strever vi oppover mot høyden, får vi et vidt utsyn etter den

første kneiken, men snur vi oss rundt, ser vi topp over topp høyne

seg over oss, og livet går med før vi kan håpe å finne frem.

Vi skjønte ikke helt hva Soroptimistbevegelsen innebar, den gang

vi for 25 år siden ble oppfordret til å danne en Soroptimistklubb i

byen. 

Det var 29. april 1938 at Osloklubbens formann, Mary Barrat Due,

innbød til et orienterende møte om deres klubbs virksomhet og

mål og oppfordret en del sammenkalte kvinner i selvstendige stil-

linger til å danne en lignende klubb i Bergen. Mary’s (for Mary ble

hun for oss alle) glødende appell fenget! 18 av de tilstedeværende

mottok oppfordringen til å danne Bergen Soroptimistklubb. 

Det første møte i Bergensklubben ble holdt hjemme hos Sophie

Brekke i begynnelsen av mai. 

Formann: Hulda Frisk Gran

Viseformann: Hilda Grande

Sekretær: Edel Falch

Kasserer: Inga Jensen

Styremedlem: Sophie Brekke

Det var et energisk styre, og der varte ikke lenge før klubben var i

full sving. Lover ble utarbeidet, likeså programmer for møtene, og

allerede ved den Europeiske kongress i Amsterdam 4.-8. juni 1938

sto vi parat og sendte Hulda Frisk Gran dit ned som vår represen-

tant. Det lønnet seg. Vår formann kom tilbake med beretning fra

møtet og med strålende optimisme.

Det fulgte 2 rike år og vi fikk se klubben vokse og utvikle seg. Ved

stadig kontakt med moderklubben fikk vi råd og bistand på mange

vis. Gjennom Hanna Lunds beåndede og instruktive foredrag:

Et glimt inn i historien
I forbindelse med at Norgesunionen fyller 75 år vil jeg som informasjonsmedarbeider gi dere et lite glimt
inn i historien i hvert nummer av Soroptima, fra og med nr.1. t.o.m. nr. 6, 2014. Dette vil jeg gjøre ved å
gjengi enkelte utdrag av klubbenes egne beretninger, hentet fra klubbreferater, årsberetninger og jubi-
leumshefter. Til R&L-møtet i Arendal 23. – 25.5. vil et jubileumshefte med en samlet historisk framstilling
foreligge.  Jeg begynner med begynnelsen, med to eksempler på hvordan en klubb ble til før i tiden. Jeg
har beholdt den opprinnelige skrivemåten for å gi fremstillingen riktig tidskoloritt.   AV TORILL DØHL 
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MO I RANA 
SOROPTIMISTKLUBB 
(Det gikk med lynets hastighet i gamle dager! Se bare her!)
9. september 1952 møttes 17 damer på Meyergården Hotell til
orientering om hva Soroptimismen sto for.  Samme kveld ble
klubben startet. I midten av desember fikk damene beskjed om
at klubben ville bli godkjent av SI –og at charterfesten kunne
planlegges til våren.

Dermed var de i gang med møte en gang i måneden, med yrkes-

foredrag og «five minutes talk» som det het på den tiden. I tillegg

hadde de loddsalg. Det innbragte et sted mellom kr. 17.75 og kr.

20,50 pr. møte. Beløpet tilført kassen ble imidlertid noe redusert,

fordi gevinsten utgjorde 1/3 av innkommet beløp.

Alle damene var Dis og ble høytidelig titulert «fru» eller «frøken».
Lederen av klubbene ble kalt «formann». I 1962 gikk man over
til benevnelsen president. Man kledte seg elegant både på møter
og ved representasjon. Det tok sin tid å få til en mer vennskape-
lig omgangsform.
I 1968 kom det brev fra Unionen om at alle skulle være dus og til-
tales med fornavn.

Charterfesten
4. mars 1953 ble gjester fra inn- og utland ønsket velkommen til

charterfest. Clara Hammereich, føderasjonspresident fra Danmark,

overrakte Charteret. Tilstede var også Norgesunionens president,

Ulrikke Greve-Dahl, samt Mary Barrat Due, som lenge hadde vært

en ivrig pådriver for å få startet nye klubber.

Økonomi
Økonomien var anstrengt i starten. I 1954 ble kontingenten satt til

kr. 30.00. Loddsalget på møtene innbragte heller ikke de store sum-

mene. Etter hvert kom det også henstillinger fra Unionen om å

bidra til ulike prosjekter. Noe drastisk måtte gjøres!

I 1958 ble Mo i Ranas aller første loppemarked arrangert. Helma

Holmen, som eide og drev Holmen Hotell, stilte beredvillig hotel-

let til disposisjon, i tre dager! Stappfullt av folk overalt! Et innleid or-

kester som skulle underholde, prøvde forgjeves å bane seg vei til

mikrofonen. En av damene reddet så vidt sin egen kåpe fra å bli

solgt. Nettoinntekten kom på 5.233,43 kroner – et svimlende

beløp! Det gjorde at klubben for alvor kunne komme i gang med

sine hjelpeprosjekter, først lokalt, senere nasjonalt og internasjo-

nalt. 

I 1962 ble det sendt kr. 10,- til Narvikklubbens 10 årsjubileum.

Møteplikten
Møteplikten ble strengt overholdt. Fravær ble protokollført. Det

ble foreslått kr. 5,00 for fravær uten gyldig grunn. Noen av årsakene

til fraværet som ble protokollført lød: Husvask i hjemmet, tilrei-

sende gjester, en sønns fødsel. Et medlem oppga som grunn at hun

var sterkt overarbeidet.

KLUBBNYTT

Her ser vi noen av chartermedlemmene fotografert på Meyergården i
1987. Fra venstre: Hedvik Meyer, Else Nilsen, Astrid Storhaug, Randi
Hovig og Anna Sletten.

”Hvilken personlig innsats forlanges det av en soroptimist?” fikk  vi

senere en klar innsikt i, og forståelse av, våre mål. ”Ydelse, ikke krav”

er organisasjonens løsen i alle livets forhold. Det samme som Ro-

tarianernes: ”Service before self”.

Etter hvert følte vi jo også hvor meget vi fikk, hvor meget vi lærte,

under samvær med dyktige, kunnskapsrike kvinner i helt forskjel-

lige yrker fra vårt eget. De obligatoriske yrkesforedrag åpnet nye

perspektiver for oss og er et uvurderlig innslag i våre programmer.

Også «stemmen», den tilfeldige, enkle 5 min talk -hvor kunne den

ikke tale til oss! Vi satt og lyttet til fine tanker og stemninger, vi gløt-

tet inn bak forheng og gardin og tenkte så ofte: Dette er altså deg!

Slik er du! – Hvor ofte finnes der ikke skatter skjult bak en lukket

dør?

De første årene hadde ikke klubben noe fast møtelokale. Flere av

medlemmene hadde god plass, og vi ble innbudt, snart til den ene,

snart til den annen.

...Imidlertid ble det jo slik da krigen kom, at der stadig inntraff be-

givenheter som krevet øyeblikkelig innsats... Vår klubb ble også i

høy grad berørt av krigen. 10. februar 1941 måtte Bergen soropti-

mistklubb, i likhet med alle andre organiserte klubber og for-

eninger, oppløses p.g.a. tyskernes forbud. Men vi fortsatte å møtes,

som en rent selskapelig klubb, og det ble oss alle til stor trøst og

hygge i de vanskelige år. Vår søsterflokk ble i disse årene  sammen-

sveiset i inderlig og tillitsfullt vennskap. Det var utallige små og

større bevis på at vi tenkte på hverandre med mat, klær etc. Og så

den åndelige føde da: Nyheter fra London, opplesning og sang av

herlig ulovlige og oppløftende skrifter og dikt som hjalp oss til å

leve videre i tro og håp...  n
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Opprøret startet 15. mars 2011 da unge fredelige syrere,

inspirert av revolusjonene i Tunisia og Egypt, bestemte seg

for at det ikke lenger ville la seg kue av Assads politistat. To

år senere ha minst 90 000 mennesker mistet livet i borger-

krigen og 2-3 millioner mennesker er på flukt. Assad som

stadig er landets president, kjemper for makten, og for livet.

Nasjonale opprørsgrupper kjemper for friheten. Andre opp-

rørsgrupper kjemper for sharia. 

Da Assad kom til makta etter sin fars død i 2000 lovet han

modernisering. Det begynte bra, i kampen mot korrupsjon

stilte han flere topper fra sin fars regime for retten. Han mo-

derniserte landets datateknologi, mobiltelefoni og internett,

og løslot politiske fanger. Utdanningssystemet ble styrket,

og i 2008 utgjorde kvinner halvparten av elevene i videre-

gående skole. «Det var en reell opplevelse av likestilling i lan-

det», sier Mood. Ytringsfriheten eksiterte i den grad at folk

kunne diskutere det de ville bortsett fra å kritisere det sy-

riske regimet. Sikkerhetsorganisasjonene infiltrerte hele

samfunnet. Folket ble overvåket, all kritikk kneblet.

Revolusjonen er et opprør mot politistaten og undertryk-

kelsen. «De vil kaste Assad, men majoriteten av opprørerne

ønsker likevel å beholde regimets velferdsreformer, sekula-

ritet og likestillingen», sier Mood. Det som startet som en

fredelig politisk ytring har utviklet seg til en ekstremt vol-

delig og ødeleggende borgerkrig. I følge den tidligere ob-

servatørsjefen er både regimet og opprørsstyrkene like

brutale i sin voldsbruk.

"Det første som tapes i krig, er kvinner"
«Det første som tapes i krig, er kvinner», er overskriften på en artikkel Oda Gilleberg har skrevet for blad-
et «Kvinner sammen nr.2-2013». Hun har intervjuet Generalmajor Robert Mood, som ble utnevnt som sjef
for FN’s observatørstyrke i Syria i april 2012.    AV MONICA RØBERG ANDREASSEN

INTERNASJONALT
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Opprørsstyrkene består av flere grupperinger, men en kan i

hovedsak snakke om to fronter: nasjonale opprørsstyrker og

opprørsstyrker utenfra. «Opprørerne utenfra, gjerne kjent

som Al-Nusra-fronten, spiller på sunni-shia konflikten. De

søker å destabilisere Syria, sette sunniene ved makten og

innføre islamsk lov», sier Mood. Al-Nusra, en svartelistet

internasjonal terrororganisasjon med koblinger til Al-Qaeda,

og har tilgang på penger og våpen. 

I dag kjemper ekstreme og nasjonale opprørsstyrker side

ved side, men ikke nødvendigvis sammen. Hvis Assad faller,

kan disse grupperingene komme til å snu våpnene mot

hverandre. Hvis konflikten eskalerer, kan dette medføre at

et utmattet folk vender seg til de som kan gi stabilitet, selv

om dette medfører et mer ekstremt regime. 

«En radikalisering langs religiøse skillelinjer vil innebære at

konservative og ekstremt religiøse miljøer setter agendaen.

Det betyr innskrenking av kvinners muligheter, rettigheter

og posisjon i samfunnet», sier Mood.

Krigen i Syria har i økende grad fått regional karakter, og ek-

sperter frykter at krigen skal trigge en eksplosiv konflikt

langs sunni-shia-linjer som drar hele regionen med seg i

dragsuget. 

Assad tilhører Alawittene, disse utgjør 10-15 prosent av be-

folkningen. Assadfamilien har i 40 år styrt over landets

sunni-majoritet (70%), og møtt sunnimotstand med massa-

krering og undertrykkelse. Det ble nylig kjent at den sør-li-

banesiske shia-militsgruppen Hizbollah deltar aktivt i kamp

på Assad-regimets side. Hizbollah har Iran som ledestjerne.

Denne shia-alliansen kjemper mot de sunni-dominerte opp-

rørsstyrkene, som på sin side støttes av Saudi-Arabia hvor

sunni-muslimer utgjør nærmere 90 prosent av befolk-

ningen. 

Mood mener at Iran sitter med nøkkelen i konflikten, fordi

Iran ikke er interessert i en konflikt langs sunni-shia-aksen.

Shia-muslimer har overlegen majoritet i Iran (75%), men i re-

gional og global sammenheng er de i mindretall. Republik-

ken har allerede gått i dialog med Tyrkia og Egypt for å finne

løsninger som kan forhindre en slik konflikt. 

Det ligger også egeninteresser bak vestlige lands involve-

ring i Syrias borgerkrig. «Vestens opptreden handler ikke om

det syriske folks ve og vel. Det handler om økonomiske og

geopolitiske interesser, innenrikspolitikk og valg», sier

Mood. Innblandingen er altså ikke tuftet på omtanke, men

av frykt for hva det vil ha å si for egne interesser ved å la

være.

«Men samtidig har FN vedtatt et prinsipp om at det inter-

nasjonale samfunnet har plikt til å gripe inn dersom en stats-

leder begår overgrep mot befolkningen», tilføyer Mood.

Grunnet den politiske undertrykkelsen finnes det ingen tra-

disjon for politiske møter og nettverk, og det er ingen som

kan rykke opp og styre Syria. En politisk overgang må inne-

bære dialog med det sittende regimet, mener Mood. Likevel

har han begrenset tro på FN’s planlagte fredskonferanse

hvor målet er å samle partene i Syria rundt forhandlings-

bordet. 

Det er ingen som har tro på snarlig fred i Syria, og få tør

å forutsi hva en fremtidig løsning vil innebære. Bare én ting

er sikkert, og det er at kvinnene og barna er krigens

tapere.  n

INTERNASJONALT



Bak Rød knapp kampanjen står åtte organisasjoner: Norske

Kvinners Sanitetsforening, Krisesentersekretariatet, Den Norske

Kirke, Reform (Krisesenter for Menn), Pensjonistforbundet, Virke,

IRN og Jurk.

FN-dagen for avskaffelse av vold mot jenter og kvinner ble
opprettet i 1999.VOLD – bare ordet grøsser man av. Overgrepene

skjer i alle kulturer og sosiale lag. Mot ung som gammel.  Volden

finnes overalt, men det gjør ikke hjelpetiltakene. Enda verre blir det

når man vet at det globalt sett gjelder hver tredje kvinne. Enda mer

engasjert blir man når man kommer tett på historiene og også får

møte noen av ofrene. Slik vi gjorde på Litteraturhuset denne

dagen.

Vi fikk høre stemmer fra mange norske kvinner som selv har
opplevd vold og krenkelser. I tillegg fortalte to prostituerte fra

Nigeria om hvordan det er å være offer for menneskehandel. Slag,

spark, spytting, oppbinding av føtter med reimer/ kjettinger og

brødkniver mot strupen. Enda sterkere blir disse historiene når pro-

filerte forskere dokumenterer skader med fargebilder, som viser

blåveiser, brukkede ribben, brudd på hjerneskallen og kveler-

merker på halsen.

Møteleder, som selv var et tidligere voldsoffer, stilte spørsmål

om hvorfor vi ikke har klart å bekjempe disse grusomhetene – ikke

en gang i Norge?  Hun svarte selv med et nytt spørsmål: Skyldes

det at vi ikke samarbeider nok?  Hun henviste til Haldis Moren Ve-

saas: Det heiter ikkje eg, men vi – det er mange som frys og treng
varme …. Hvorfor snakkes det ikke mer om husbråk? Hvorfor bry-

tes ikke tausheten? Skyldes det skammen?  

Vold er et stort helseproblem. Å bo på hemmelig adresse og

være på flukt i mer en 20 år kan ikke beskrives med ord.  Det er tapt

livskvalitet for både mor og barn.  I tillegg blir man ofte ikke trodd,

ikke forstått og i verste fall må man bo i bilen. Man er ikke trygg

noe sted. Vi fikk høre NN fortelle om sin tunge vei fra Tingretten til

Høyesterettsdommen av 25. april 2013, hvor hun vant over Staten

fordi politiet ikke hadde gitt henne tilstrekkelig beskyttelse mens

hun var på flukt.  Advokat Christian Elden, som hadde ført saken i

Høyesterett, belyste ytterligere statens sikringsplikt etter Den eu-

ropeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Vold hindrer likestilling og demokrati. I tillegg til den fysiske

volden utsettes mange for psykisk vold gjennom trusler, sjikane-

ring og gjentatte belastninger.  Ofrene har ingen fortid, nåtid eller

fremtid, de mangler identitet, frihet og venner. De blir tomme, apa-

tiske og uten verdighet. Vi har nettopp feiret 100-års jubileet for

stemmerett, men vold er fortsatt privatisert.

I løpet av fire timer ble det holdt korte innlegg av 10 profilerte
personer, deriblant Likestillings- og diskrimineringsombud Sun-

niva Ørstavik og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Sol-

veig Horne.  Hun var ikke så godt forberedt som Ørstavik, som

etterlyste handling fremfor flere handlingsplaner, og påpekte at

for mange betyr jul = hjuling.  Hennes engasjerte innlegg ble etter-

fulgt av Gabrielles sang, vakkert sunget av Marianne Antonsen,

som også hadde sin historie å fortelle.  

Temaet ble belyst av en kvinnelig overlege ved et overgreps-
mottak og av en kriminolog som utdypet partnerdrap i nære

relasjoner.  Vold mot eldre, spesielt eldre kvinner i sårbare situa-

sjoner, er et stort og økende problem.  Mange land i Europa har en

Eldreminister.  Det har man ikke i Likestillings-Norge!  Leder av

MIRA-senteret for innvandrerkvinner gikk sterkt ut mot sine egne.

Vold kan aldri forsvares kulturelt, det er alltid en kriminell handling

i lys av Menneskerettighetene.

Biskop Solveig Fiske avsluttet konferansen og minnet om Den
røde knappen, hvor hullene symboliserer fire krav: Rettigheter
– Forebygging – Hjelpetiltak – Forskning. Hun manet til årvå-

kenhet og hvor viktig det er å forebygge fremfor å reparere.  Det

trengs holdningsarbeid og politikerne må sette vold på dagsor-

den. Alle har rett til et liv uten vold. Bevissthet og etikk må aktivt

inn i dette arbeidet.

Det var en sterk ettermiddag på Litteraturhuset – umulig å forbli

uberørt.

Halvdagskonferanse på FNs internasjonale
dag for avskaffelse av vold mot kvinner
Arrangør: Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER
Tid/møtested: 25. november 2013 på Litteraturhuset i Oslo.   AV GERD LOUISE MOLVIG, GUVERNØRSUPPLEANT
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Det er veldig trivelig å møte medlemmer fra flere klubber, og

mange av oss begynner å bli kjent nå etter flere fellesarrange-

menter. Møtet ble holdt i Hornemansgården, et ærverdig lokale på

Torvet i Trondheim, med den tente julegrana rett utenfor. Som van-

lig var det god servering og et kunstnerisk innslag i form av kor-

sang. Vi loddet ut noen småting og flere poser kaffe, i tillegg til et

bilde gitt av kunstnermedlemmet vårt Kristina Karlsen. Koret ga

også sitt honorar til vårt gode formål, som denne dagen var 10. de-

sember-appellen «See Solar -  Cook Solar». Neste gang alle klub-

bene i Midt-Norge møtes er allerede i januar, da Trond-

heimsklubben inviterer oss til foredrag om «Mentorprogrammet -

litt om det å være ung soroptimist - og litt om soroptimismen».  n

Trondheim Syd Soroptimistklubb
arrangerte julemøte 10. desember 
Trondheim Syd Soroptimistklubb arrangerte Julemøte 10. desember på selve Soroptimistdagen. Vi hadde
invitert både Trondheims- og Stjørdalsklubben.   AV INE GRESSETVOLD

KLUBBNYTT

Vinner Tove Steen-Olsen og kunstner Kristina Jarlsen.



«Kan du tenke deg hvor vanskelig det vil være å tjene til li-
vets opphold når du må bruke timevis hver dag på å hente
ved til matlaging og varme? Eller hvordan skal du studere
uten elektrisk lys om kvelden? En fjerdedel av verdens inn-
byggere har liten eller ingen tilgang til strøm; 70% av disse
er kvinner og barn som lever i utviklingsland! 
Ann Garvie

Ved å øke tilgangen på solenergi med See Solar, Cook Solar
–prosjekter vil kvinner og jenter få mulighet til å få:
• Mer tid til andre aktiviteter
• Mulighet til å lese og studere om kvelden
• Mulighet til å gjennomføre inntektsbringende aktiviteter

om kvelden
• Økt kommunikasjon og tilgang til informasjon (mobilte-

lefon ladere, radio)
• Helsemessige fordeler (redusere påvirkning av skadelig

os/røyk)
• Økt tilgang til helsetjenester (drevet av fornybar energi)

• Vannrensing
• Nye arbeidsplasser og områder for sysselsetting
• Redusert risiko for vold med økt belysning, spesielt i flykt-

ningeleirer og andre svært farlige områder
Alle soroptimistklubber verden over gir 1 dollar (10 kr) pr.
medlem til dette prosjektet.   n

10. desember-appellen! 
«See Solar, Cook Solar»
SI President Ann Garvie har valgt “See Solar, Cook Solar” som sin 10.des. appell. Mangelen på energi er
en betydelig barriere for kvinners og jenters utdanning og selvstendighet i mange deler av verden.    

18 SOROPTIMA 1/14

Det er igjen tid for Soroptimist Best Practice Awards-
en tid for å vise vårt flotte arbeid og engasjement for
å forberde livene til kvinner og barn! Dette er anled-
ningen til å dele dine aller beste prosjekt med sorop-
timister og andre mennesker over hele verden.
Kategorier:

Vi gir ut 11 priser: En «Prosjekt of the Year» Award og
to prier for hver av de følgende programmål:
1. Utdanning
2. Økonomisk handlefrihet
3. Vold mot kvinner og barn
4. Helse 
5. Bærekraftig utvikling og miljø

Del prosjektene dine med andre. Vi oppfordrer deg til
å delta! Vinnerne vil bli trukket på Guvernørenes ge-
neralforsamling i København, Danmark, juli 2014.

Ferdig utfylt påmeldingsskjema med e-postemnet
«Best Practice Awards 2014» skal sendes til pro-
gramme@soroptimisteurope.org innen 28. feb. 2014.
Du kan laste ned skjema ved å gå inn på SIE’s hjem-
meside/medlemsområde. n

Soroptimist Best Practice Awards 2014

INTERNASJONALT

Foto: June Andreassen
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KLUBBNYTT

13. april 2007 arrangerte Norgesunionen et seminar om trafficking

i Oslo, og 11te september samme år arrangerte vår region et fore-

drag av Unni Kiil fra Rosasenteret.       

(Rosasenteret er underlagt Justisdepartementet og tar seg av ofre

for menneskehandel/prostitusjon som er villige til å vitne mot sine

bakmenn, og derigjennom blir tatt inn på Krisesenteret og får inn-

vilget opphold og beskyttelse i Norge for kortere eller lengre tid.)  

På forespørsel fra oss om hva vi kunne gjøre for dem, foreslo Unni

Kiil at vi kunne forsyne kvinnene med toilettartikler ved ankomst,

og allerede uken etter leverte vi de første fire bagene på Rosasen-

teret i Storgata. 10de desember samme år leverte vi 5 til, og året

etter var vi i gang med regelmessige leveranser på 10 bager tre

ganger i året, - vår, høst og til jul. I tillegg har de fått en pengegave

til jul (3- 5000 kr).

Ved utgangen av 2010 hadde vi levert 100 bager, men fra 2011 har

vi, i henhold til etterspørsel, redusert leveringen til vår og høst. De

neste ti bagene skal leveres før april 2014, og da har vi levert 170

bager så langt.

Innholdet har variert noe; Det er hele tiden utvikling i hva vi finner

hensiktsmessig, og vi har lagt ned mye arbeid i å finne rimeligste

alternativ til de forskjellige produktene. Bagene vi har brukt nå i

mange år er en anvendelig skulderveske i grov kanvas, og pr. i dag

inneholder hver bag følgende;  Tre truser, et lite og et større hånd-

kle, to kluter, toilettmappe, tannglass, tannbørste, tannpasta,

shampo, deodorant, såpe, såpekopp, kam, hårbørste,  bind, tru-

seinnlegg og sysett. Prisen pr bag ligger på det samme i dag som

da vi begynte (ca kr 400) fordi vi har funnet billigere løsninger i takt

med at prisene har steget.

Allerede fra 2008 kom vi i gang med å innarbeide faste rutiner.

Sheila Mc Kenzie og jeg fordelte innkjøpene mellom oss og lagret

det hos Sheila til en fast pakkedato.Senere tok Halima over alle inn-

kjøpene. De seneste årene har Kari Brox deltatt i dette med liv og

lyst, og fra i fjor kom også Renate Mikkelsen  i gang. Innkjøpene er

spredd på Ikea, Nille, Biltema, Clas Ohlsson, Kiwi, Rema og Fretex

m.fl. så det tar sin tid. Kunsten er å putte det inn i sine egne innkjøp.

Vi legger ut pengene, men vår kasserer er rask til å betale oss til-

bake så fort hun får kvitteringene.

På pakkedagen stabler Sheila på forhånd alle produktene på spi-

sebordet sitt, (og lager i stand en fristende lunch til vi er ferdige) Så

pakker vi ivei, og Sheila fester kort på de ferdige bagene, med vår

logo og en hilsen fra oss.

Nå gjør vi avtale om levering til Rosasenteret i Storgata, hvor en av

oss kjører ned ved første anledning. Det er dårlig med parkering

der, men vi ringer når vi nærmer oss, og så kommer Mildrid Mik-

kelsen ned med en tralle og tar imot. (Før var det Unni Kiil, som

dessverre døde i forfjor.)

Vi får god tilbakemelding på dette arbeidet. Kvinnene (noen

ganger også menn) som kommer til Rosasenteret  er ofte svært

traumatiserte. De har ofte ingenting med seg, og de blir takknem-

lige og rørt over at andre kvinner har tenkt på dem i deres situa-

sjon. De ansatte på Rosasenteret gir også uttrykk for at de setter

pris på å ha noe å gi dem. På et tidspunkt spurte vi Mildrid om hva

kvinnene hadde tilgang til på Krisesenteret, for å forsikre oss om

at vi ikke overlappet hverandre, og ble rystet over å høre at de fak-

tisk ikke får noe som helst der når de kommer. Etter hvert får de

midler til å klare seg selv, men det er meget spartanskt, og det tar

også sin tid før dette kommer i orden.

I år er det Oslo-Nordstrand Soroptimistklubbs tur til å arrangere

det lokale fellesmøtet  8nde mars, og etter et inspirerende fore-

drag av Mildrid Mikkelsen i oktober, besluttet vi å ha menneske-

handel som tema igjen. Tittelen er et sitat fra en av kvinnene; -”Nå

ønsker jeg bare å få leve som et menneske”.

Vi har leid Nordstrand Videregående Skole (den gamle Sjømanns-

skolen) og fått de aller beste foredragsholdere for anledningen;

Mildrid Mikkelsen fra Rosasenteret, Olav Lægdene fra Nadheim  og

Jan Austad  fra Justisdepartementet. I tillegg har vi fått Kirkens By-

misjons Dansegruppe, som består av 8 nigerianske kvinner, til å stå

for det kulturelle innslaget. Overskuddet av arrangementet vil gå

til ROSA-prosjektet.

Toilettbager til ofre for menneskehandel
Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb holder stadig på med sitt eget Rosa-prosjekt, som de fikk Norgesu-
nionens prosjektpris for i 2010.   AV HALIMA LEA DYRHAUG, OSLO-NORDSTRAND SOROPTIMISTKLUBB

Sheila, Renate og Halima med ferdigpakkede bager. Kari var ikke til-
stede.
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Litt om julemesseprosjektet
Torill Hektoen la fram ideen om julemesse for tre år siden. Hun er

svært kreativ og inviterte alle medlemmene med på en julemes-

sedugnad. Hun åpnet dørene til hjem og arbeidsplasss, motiverte

og engasjerte resten av en villig Soroptimitgjeng til produksjon.

Det blei strikket og bakt, syltet og hermetisert, heklet og klippet i

papir, laget julekort og juleengler, tøfler og dokkeklær, konglekur-

ver og hjerter av kvister, aprikos- og gulrotsyltetøy, fikenmarme-

lade og brød på glass, knappeglass, finske småkaker, duftlys...

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør
I fondets vedtekter står det at fondets formål er å yte økonomisk

støtte til utdannelse for kvinner i sør, bosatt i land med soropti-

mistklubber tilknyttet den Europeiske føderasjonen. Det deles ut

40-50 stipender til utdanning hvert år. Norske soroptimister har,

via fondet, støttet utdanning for kvinner gjennom 25 år. Det er 

derfor viktig at alle landets soroptimistklubber  fortsetter å støtte

fondet. Slik kan fondet fortsatt yte hjelp til kvinner også i nye 

25 år.  n

Julemesse på Vallø båthavn
«Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør» er nå vårt ansvar. Inntektene fra salgetpå jule-
messen går uavkortet til kvinner med i prosjektet.

KLUBBNYTT

Kunde, ekspeditør og leverandørMarit Martinsen.

Kristin Ruder, formann i styret for «Norske soroptimisters utdannings-
fond» og mannen Lars Sunde.

Julemesse for norske soroptimisters utdanningsfond.

Handelen går livlig. Liv Handland, Nina Schultz Eriksen og Randi Carl-
stedt.
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www.soroptimistnorway.no - våre nye nettsider er en viktig kanal

for å styrke kommunikasjonen og synligheten, både innad i orga-

nisasjonen og utad. Men for at sidene skal være attraktive, infor-

mative, interessante og levende, er vi avhengig av tilgang på stoff. 

Vi er nå inne i et nytt soroptimistår, og oppfordrer klubbene til å

sende oss informasjon om møter, arrangementer og prosjekter

rundt i det ganske land. 

Informasjon om møter legger vi ut i Kalenderen og har dere et

spennende prosjekt på gang, lager vi gjerne en sak under Aktuelt.

Bilder er viktig på en hjemmeside, og da i så god oppløsning som

mulig. 

Send stoff og bilder til e-post: webmaster@soroptimistnorway.no.

Medlemsområdet - pålogging
Vi minner også om medlemsområdet hvor dere finner nyttig og

aktuelt stoff som vedrører vårt «indre liv». Logg inn via henge-låsen

på forsiden med brukernavn: klubbnavn og passord: Medlem.  n

Bruk hjemmesiden!
AV NORGESUNIONENS NETTANSVARLIGE BRITT NORDGREEN OG 
ÅGOT ALNES ORVIK

DIVERSE

I november 2013 fikk Ruth Lillegraven Bra-
geprisen for diktsamlingen URD. Nok en
gang er det en verdig Brageprisvinner vi har
med å gjøre. Dette er dikt som så absolutt
fortjener å bli løftet fram. Urd er ei dikt-
samling med 64 dikt som kan leses hver for
seg, men som til sammen kan leses som en
roman. ”Lyrisk-episk” heter det, poesi-
roman kan det også kalles. Vi følger to
kvinner i hvert sitt hundreår, med helt for-
skjellige premisser for livsvalg. Den yng-
ste, Cecilie, er kalt opp etter den eldste,
Seselja, og deres liv knyttes for alvor sam-

men når den yngste overtar Seseljas hus.

Den som griper meg mest er Seselja, ei enslig, barnløs ”attgløyme” som
bor i kårboligen på farsgården. En gård hun ikke kan arve, siden hun er
av hunkjønn. Søm blir Seseljas livsoppgave: eg er seselja / eg syr for
alle / snakkar med alle / og kjenner alle / slik ingen / kjenner / meg.

Urd er ei hjertevarm, rørende og var bok som grep meg fra første dikt.
I tillegg er det kvinnehistorie Lillegraven presenterer oss, kanskje som
det hør og bør i jubileumsåret 2013. At kvinnen som representer denne
historien, er av det mer stillferdige slaget, er bare med på å gjøre boka
sterkere og mer gripende.

Jeg klarte ikke å legge denne boka fra meg – og den sitter i meg ennå.
Anbefales på det varmeste.

Eg hugsar aller best dei gule tennene hans. Kleda hans som store gar-
diner på kroppen. Lenge sidan sist, Henrik, blunka han, og rekte fram
handa si. Det var som å halde rundt ein svamp

Vi kommer rett inn i handlingen i denne boka som er skrevet av Bryn-
julf Jung Tjønn. Henriks onkel Simon flytter inn til Henrik og mora.
Onkel Simon er på dødsleiet og Henriks mor blir borte i sorgen og be-
kymringen over broren. Henrik selv føler også på dette tapet som må
komme, men han har ikke så mange å dele det med. At han og onke-
len har hatt et nært og tett forhold, er ikke vanskelig å skjønne.

Du var broren min. Du var onkelen min. Du var faren min.
Du kunne ha drukna og eg ha hoppa ut etter deg.

Sterke ord fra en ung gutt som i sin brytningstid ikke bare opplever å
miste en kjær onkel, han opplever også sin første, store kjærlighet! Det
er hun som er så vakker ? og like forelska!

Det er rart, sa eg. Kva då? spurte Kjersti.
Kor glad og ulykkeleg ein kan vere på same tid, svara eg.

Så vakker du er, er ei flott og sterk bok om en ung gutts første, store
kjærlighet samtidig som den er den samme guttens sterke farvel med
en kjær onkel. Nydelig språk og god beskrivelse av Henrik i alt han opp-
lever. Den er skrevet for ungdom, men voksne vil ha like stor glede av
å lese den.

Boka vant Brageprisen 2013 for beste barne- og ungdomsbok. En ver-
dig vinner.

Sissel

URD
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NYE MEDLEMMER

På novembermøte i Follo tok vi opp Berit

Martinsen Wik som medlem. Berit er ju-

rist og arbeidet i skatteetaten.

Hun står i midten på bilde. Til venstre Ca-

milla Haslund(styremedlem/kasserer)

som er Berits fadder og til høyre Ingjerd

Juel Ingeborgrud (President i Follo).  n

Follo 
soroptimistklubb

Vi hadde et meget hyggelig julemøte hjemme hos vår sekretær,

Kristin Augdal Botnen.

26 medlemmer fikk fire nye medsøstre i løpet av kvelden.

Å få fire nye medlemmer idet vi står på terkselen til vårt jubileumsår

- 30 år - viser at vi fortsatt er aktive og har godt miljø i klubben.

Vi ønsker våre nye medlemmer et aktivt og godt Soroptimist-

liv.  n

Strand 
soroptimistklubb

Til venstre Olene Idsøe, Ina Eckeberg, President Rigmor Hüffmann, Ewa
Yassen og Gina Jones.

På den internasjonale menneskerettighetsdagen den 10. desem-

ber hadde vi vårt julemøte på Stubberud Gård. Da hadde vi opptak

av nytt medlem, Unni Midgard.

Et klubbmedlem minnet oss om hva10. desember står for: Men-

neskerettighetsdagen, Soroptimistdagen og Fredsprisdagen. 10

desember i år var «See Solar, Cook Solar». (Les med solenergi, kok

med solenergi).  n

Inger Karin Sevilhaug
President i Ringsaker Soroptimistklubb

Ringsaker 
soroptimistklubb

Fra venstre Unni Midgard (nytt medlem), Inger Nordahl (fadder), Inger
Karin Sevilhaug (president).
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NYE MEDLEMMER

Ryggeklubben hadde sitt hyggelige ju-

lemøte 9. desember, og tok da opp tre

nyemedlemmer:

Helena Rønvik psykiatrisk sykepleier,

Bente Christine Aune Stronegger

adjunkt MA og Elena S. Thømt handling

agent, født i Moldova. Sammen med de

tre nye medlemmene står president

Inger Lise Handeland. Vi ønsker de nye

medlemmene hjertelig velkommen. 

Rygge har pr. desember 35 medlemmer. 

Hilsen
Ellinor Hjorth-Eriksen

Halden soroptimistklubbs

tok opp nytt medlem på ju-

lemøte 4. desember.

Nytt medlem i Halden so-

roptimistklubb: Violetta

Skammelsrud, farmasøyt.

Violetta kommer fra Russ-

land, og har bodd i Norge i

15 år.  

På bildet ses Violetta sam-

men med fadderne Cathrine

Husby Solheim og Anne

Kleven Andersen. n

Hilsen Cathrine H. Solheim
Halden soroptimistklubb

Rygge 
soroptimistklubb



Annonsepriser

Helside   - kr. 2.800,- 1/4 side  - kr.    700,-
1/2 side  - kr. 1.400,- 1/8 side  - kr.    350,-

Nye medlemmer

Berit Martinsen Wik, Follo November 2013

Unni Midgard, Ringsaker Desember 2013

Olene Idsøe, Strand Desember 2013

Ina Eckeberg, Strand Desember 2013

Ewa Yassen, Strand Desember 2013

Gina Jones, Strand Desember 2013

Helena Rønvik, Rygge Desember 2013

Bente C. Aune Stronegger, Rygge Desember 2013

Elena S. Thømt, Rygge Desember 2013

Violetta Skammelsrud, Halden Desember 2013

Viktige datoer

Frist for stoff til neste Soroptima
Den 5. måneden før utgivelse

Norske
soroptimisters 
utdanningsfond

bankgiro

2050.29.08511

OppslagstavlaJanuar

Januarmorgon – eg ser mot aust,

Himmelranda gyller.

Ved høgst dag – eg ser mot Børrvasstindane

som badar i koppar og gull med ein himmel av

rosa-sylvskimrande skyer.

Mot kveld – eg ser mot vest,

Landegode badar i nordlysfargar.

Januar gjev vakker himmelglans.

Det går mot ljosare dagar!

Karen Ringen Edvardsen

Aktuelle webadresser  

Stoff til Soroptima sendes til

redaktor@soroptima.no

Soroptimist International 

www.soroptimistinternational.org

Rapportering av prosjekter

http://reports.soroptimistinternational.org/reports

Europaføderasjonen

www.soroptimisteurope.org

Soroptimist Project Matching

www.soroptimistprojects.org

FOKUS:

www.fokuskvinner.no

FNs kvinneorganisasjon: 

www.unwomen.org

FN-sambandet:

www.fn.no

B-blad
Norsk Soroptima
v/Karen Edvardsen,
Jernbaneveien 100, 8006 BODØ

Sekretærinformasjon  

Klubbene er nå selv ansvarlige for å
holde informasjonen om sine medlem-
mer oppdatert i vårt medlemsregister. 

Dette gjelder alle inn- og utmeldinger
og endringer i medlemsopplysninger.
Unionsstyret viser til veiledningen som
ble sendt alle klubbene i oktober i fjor.

MEN - klubbene skal fortsatt sende inn
melding til landssekretæren etter års-
møtene om hvem som er valgt til de
ulike styreverv for påfølgende soropti-
mistår. 

Disse opplysningene skal klubben IKKE
legge inn. Frist for innsending er 1. mai. 

Elektronisk skjema ligger på
www.soroptimistnorway.no/skjema 




